
13. Hogyan vált a Sátán Sátánná? 
 
Egyik bolygónak sincs szabad akarata, ezért nincs választási lehetőségük, hogy ne 
engedelmeskednek Istennek. Amikor azonban Isten megteremtette az angyalokat és az 
embert, szabad akaratot adott nekik a Neki való engedelmességre. Ezért választhatjuk 
azt, hogy engedelmeskedünk Neki, és a gyermekei leszünk, vagy engedetlenek leszünk, 
és gonosz dolgokat teszünk.  
 
- Isten nem minden teremtményének adott szabad akaratot. Például a bolygók Isten törvénye 
szerint keringenek a pályájukon, a fák is Isten törvénye szerint növekednek, termést hoznak, 
de nincs szabad akaratuk eldönteni, hogy engedelmeskednek-e Isten törvényének, és nem 
tudnak erkölcsi értelemben véve jó dolgot tenni. 
- Az angyalok és az emberek szabad akaratot kaptak a választásra. Az emberek az angyalok 
felett álló teremtett lények olyan értelemben, hogy nekünk megvan rá a képességünk, hogy 
befogadjuk Isten természetét, és visszatükrözzük az Ő képmását. 
- Ha nem lenne szabad akarat a világon, akkor nem létezne a bűn sem, akkor nem lenne 
értelmezhető a jó és a rossz fogalma sem. Minden gépiesen működne Isten akarata szerint. 
- Ez azonban olyan lenne, mintha egy milliárdos embernek meglenne mindene a világon, de 
nem lennének gyermekei, akikkel megoszthatná a gazdagságát. 
- Isten azt akarja, hogy szabad akaratunkból válasszuk azt, hogy az Ő gyermekei leszünk, 
mert szeretjük Őt, és Vele akarunk lenni.   
 
Isten azért teremtette az angyalokat, hogy imádják Őt, és Lucifer volt a vezetőjük. 
Tökéletes volt és jó képességei voltak ahhoz, hogy vezetni tudja az angyalokat Isten 
imádásában. Azonban a büszkeség bűnébe esett, és olyan akart lenni, mint Isten, hogy 
őt imádják. A büszkesége miatt lett Sátán, és kivettetett Isten jelenlétéből.  
 
- Az angyalok is teremtett lények, és nekik is szabad akaratuk van a választásra: 
engedelmesek-e Istennek vagy sem. 
- A bűn akkor keletkezett, amikor az angyalok vezetője, akit Lucifer néven ismerünk 
(aminek a jelentése: Fényhozó), egy gyönyörű, tehetséges, bölcs angyal elkezdte azt 
gondolni magáról, hogy ő sokkal fontosabb, mint ahogy Isten gondolta. Felfuvalkodott a 
szívében, büszke lett az egyébként Istentől kapott tulajdonságaira, és elégedetlen lett 
mindazzal, amit Isten adott neki. 
- Minden bűn eredete és okozója a világon a büszkeség és az elégedetlenség. Ezek az ördög 
tulajdonságai, és ha magunkban is felfedezzük ezeket, meg kell tisztítanunk magunkat tőlük, 
hiszen ezek a bűnök a legfényesebb angyalt is egy pillanat alatt ördöggé változtatták! Ezek a 
bűnök az embereket is ugyanígy tönkre tudják tenni, és ördöggé változtatják! 
 
A bűn a Sátán büszkesége miatt jött be a világba, aki fel akarta magasztalni saját 
magát. A megváltás azonban Jézus alázatossága által érkezett el, aki sosem 
magasztalta fel Magát.  
 
- Amíg a főangyal fel nem fuvalkodott a szívében, nem létezett a bűn a világon. 
- Ezt követően azonban kétféle szellem munkálkodik a világegyetemben: az egyik a Sátán 
szelleme, ami folyamatosan felfelé törekszik (gondoljunk a Bábel tornyának építésére az 
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Ószövetségben), ezért Isten folyamatosan letaszítja azt. A másik Jézus Krisztus Szelleme, 
aki folyamatosan lefelé törekszik, megalázza magát, Isten pedig felmagasztalja. 
- „Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad”. (Jakab 4:6) Az 
Újszövetség idején ez Isten törvénye. 
- Ádám és Éva is az ördög mérgével fertőződött meg, ami nem más, mint a büszkeség és az 
elégedetlenség. Isten azt mondta nekik, hogy egyetlen fa van a sok ezer fa között, amiről 
nem ehetnek, de ők dacoltak Istennel, és csak azért is ettek belőle. Ez azért volt nagyon 
súlyos bűn, mert olyan, mintha azt mondták volna Istennek: „Mit képzelsz magadról? 
Méghogy nem ehetünk erről a fáról? Azért is enni fogunk róla.”  
- Amikor egy apa azt mondja a gyermekének, hogy ne tegyen valamit, annak jó oka van, és 
a gyerek érdekeit szolgálja. Ezért fontos, hogy ha nem is értjük az okát, 
engedelmeskedjünk! 
- Jézus is engedelmes volt gyerekkorában Józsefnek és Máriának, akik tökéletlen emberek 
voltak, és akaratuk ellenére is követtek el hibákat. Mennyivel inkább kellene 
engedelmeskednünk Isten tökéletes hatalmának, ha tudjuk, hogy Ő csakis a legjobbat akarja 
nekünk. A földi szüleink ezt képviselik számunkra.  
 
A Sátán 3 ok miatt bukott el: büszkeség, elégedetlenség és lázadás. Jézus ezeknek az 
ellenkezőjét tette, és megváltást hozott: alázatosság, elégedettség és a hatalomnak való 
engedelmesség.  
 
- A Sátán egy teremtett lény volt, aki Isten fölé akarta helyezni magát, és azt akarta, hogy 
mindenki őt imádja. Isten ezért letaszította őt.  
- Jézus Krisztus az örökkévalóság óta Isten, amikor eljött a földre, lemondott az isteni 
erőforrásokhoz való hozzáféréséről, és emberként élt a földön. Megalázta magát azzal, hogy 
emberként a földre jött, és tovább alázta magát azzal, hogy mindenki szolgája lett, végül 
pedig „bűnözőként” halt meg a kereszten, amely kivégzési módot a legaljasabb bűnözők 
esetén alkalmaztak abban az időben. 
- Isten nem azért emelte fel Jézust a legmagasabb pozícióba (a Mennyei Atya jobbjára), mert 
Jézus eleve isteni személy volt, hanem azért, mert folyamatosan megalázta magát, mindig 
elégedett volt azzal a kevéssel, amije volt, és engedelmes volt a felette álló törvényes 
hatalmasságoknak. 
- Minden hatalmasság Istentől adatik, ezért fontos, hogy engedelmesek legyünk. A gyerekek 
a szüleiknek, a diákok a tanáraiknak, a dolgozó emberek a munkaadójuknak. Bármilyen 
lázadás az ördög szelleme! 
 
Mindig van választásunk, hogy a két út közül melyiket követjük.  
 
- Szabad akaratból minden nap eldönthetjük, melyik úton járunk. 
- Ha Jézus Krisztust akarjuk követni, akkor követnünk kell Őt ezen a három területen: 
alázatosság, elégedettség, engedelmesség. 
- Ha nem tesszük, akkor az ördög tönkre fogja tenni az életünket. 
- Ha Jézust követjük ezeken a területeken is, Isten jelenlétében tölthetjük az 
örökkévalóságot, és jutalmat kapunk a Mennyországban.  
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Feladatok 
 
1. Miért adott nekünk Isten szabad akaratot? 

 
   ___________________________________________________________  
 
   ___________________________________________________________  
 
   ___________________________________________________________  
 

2. Hogyan lett az angyalok vezetőjéből Sátán? 
 
   ____________________________________________________  
 
   ____________________________________________________  
 
   ____________________________________________________  

 
3. Hogyan hozta be a Sátán a bűnt a világba? 
 
 1) _________________________________________________________________  
 
 2) _________________________________________________________________  
 
 3) ________________________________________________________________  
 
4. Hogyan hozott Jézus megváltást a világnak? 
 
 1) ________________________________________________________________  
 
 2) ________________________________________________________________  
 
 3) ________________________________________________________________  
 
 
5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
„Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad”. (Jakab 4:6) 
 
Forrás: https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-korner/  


